
Pilchowice: Opracowanie projektu studium uwarunkowa ń i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice  

Numer ogłoszenia: 459476 - 2012; data zamieszczenia : 20.11.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 338102 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, 

faks 032 2356938. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest : opracowanie projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice będącego realizacją uchwały 

Rady Gminy Pilchowice Nr VII/49/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice. Opracowanie 

obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Pilchowice o pow. 69,9 km2, Gminę tworzy 7 sołectw: 

Żernica (10,2 km2), Nieborowice (5,6 km2), Kuźnia Nieborowska (2,6 km2), Pilchowice (17,5 km2), 

Leboszowice (6,2 km2), Wilcza (14,7 km2), Stanica (13,1 km2). pozyskanie we własnym zakresie i na własny 

koszt z państwowego zasobu geodezyjnego map w skali odpowiadającej wymogom określonym w § 5 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004r (Dz.U.Nr 118, poz. 1233) w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dla potrzeb 

sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pilchowice w skali 1:5000 i 1:10000, wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w specyfikacji a 

wynikające z procedur określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie z 

dn. 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisach szczególnych, niezbędne do 

właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i 

uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, w ramach przedmiotu zamówienia 

Wykonawca uwzględni ewentualne zmiany przepisów prawa i dostosuje do nich opracowania, będące 

przedmiotem umowy, w ramach zawartej umowy i ceny ofertowej, Zamawiający jest w posiadaniu wniosków 

dotyczących zmian w obowiązujących dokumentach planistycznych określających zagospodarowanie 

przestrzenne gminy Pilchowice. Wykonawca opracowując projekt studium, swoimi rozwiązaniami ustosunkuje 

się do złożonych wniosków (wnioski do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Pilchowice pok. Nr 10) oraz 

przedstawi w czytelnej formie graficznej teren objęty wnioskami o zmianę przeznaczenia terenu, a także 

zakres wniosków rozpoznanych negatywnie i pozytywnie. Do opracowania graficznego wniosków Wykonawca 
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sporządzi zestawienie tabelaryczne złożonych wniosków, w których wskaże sposób ich rozpatrzenia, wraz z 

krótkim uzasadnieniem. Istotne informacje mające wpływ na opracowanie: 83% ogólnej powierzchni Gminy 

Pilchowice pokrywa park krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Na terenie gminy 

znajdują się tereny górnicze: KWK Szczygłowice, KWK Knurów i KWK Gliwice oraz kopalnia piasku. 

Występują również tereny narażone na zalanie. Dodatkowe informacje o gminie można uzyskać na stronie 

internetowej www.pilchowice.pl, bądź pod numerem telefonu 32 235 65 69 poprzez kontakt z osobami 

wskazanymi przez Zamawiającej w pkt 11 SIWZ. Rodzaj, zakres i sposób opracowania projektu studium 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2012, poz. 647); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 2004 Nr 118, 

poz. 1233); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. 2008 Nr 25, 

poz. 150 ze zm.); Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.); Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 ze zm.); Pozostałe akty prawny mające zastosowanie w przedmiocie 

zamówienia. II. Projekt studium powinien zawierać część tekstową i graficzną W opracowaniu należy 

uwzględnić zasady określone w: 1)ustaleniach strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa śląskiego, ustalenia obowiązujących i będących w trakcie opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. II.Dla wykonania przedmioty umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

kopię uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice Nr VII4911 z dnia 

28.04.2011r, opracowanie ekofizjograficzne wykonane w 2011r., inne materiały związane z problematyką 

przedmiotu umowy będące w posiadaniu Zamawiającego, które Wykonawca uzna za niezbędne. III. 

Zamówienie, obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby, to jest do Urzędu Gminy 

w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, przedmiotu zamówienia w następujących formach: 

1.Prognoza oddziaływania na środowisko: dwa egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko w wersji 

papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (format *.pdf. na płycie CDDVD), rysunki, mapy w wersji 

kolorowej o rozdzielczości min. 300DPI (w formacie*.jpg i wydruku części tekstowej w formacie *.doc, *.pdf, 

*.rtf. na płycie CDDVD). 2.Projekt Studium przeznaczony do uchwalenia: w części tekstowej i graficznej w 

skali 1:5000 - 2 egz. + 1 egz. na płycie CDDVD 3.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego: 5 egz. uchwalonego studium składającego się z części tekstowej i rysunkowej w skali 1:5000 

(w technice barwnej), część tekstowa i graficzna w wersji elektronicznej (3 płyty CDDVD) o rozdzielczości 

min. 300DPI (w formacie *.jpg, i wydruku części tekstowej w formacie *.doc, *.pdf, *.rtf), Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części graficznej /plansze kolorowe/ w skali 

1:10000 - 3 egz. + 2 egz. na płycie CDDVD oraz 1 egz. formatu A3 w kolorze - forma książkowa, - studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części graficznej w skali 1:10000 w wersji 

kolorowej, na utwardzonym i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu 1 egz., - 2 komplety opracowań 

uzupełniających niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy, w tym wymaganych przepisami 

szczególnymi lub przez organy uzgadniające (dokumentacja, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w wersji papierowej, - studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego opracowane w wersji elektronicznej umożliwiające sporządzanie wyrysów 

ze studium w programie MAPINFO PROVIEWER 7.8, - tabelaryczne i graficzne zestawienie procentowe i 

powierzchniowe gruntów w poszczególnych symbolach przeznaczenia terenów w opracowanym studium w 

wersji papierowej oraz elektronicznej, - projekt studium należy przygotować w formacie XML umożliwiającym 

jego odczytanie za pomocą programu Edytor Aktów Prawnych XML. IV. Do obowiązków głównego 

projektanta należy uczestnictwo w przeprowadzeniu pełnej procedury dot. uchwalania studium wynikającej z 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakres czynności wynikający z harmonogramu 

rzeczowo - finansowego stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ oraz: 1.Przedstawianie projektu studium Wójtowi 
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Gminy Pilchowice oraz komisjom Rady Gminy Pilchowice na różnych etapach jego opracowywania w celu 

umożliwienia współtworzenia zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy. 2.Przedstawienie Radzie 

Gminy Pilchowice do uchwalenia projektu studium wraz z uzasadnieniem. 3.Uczestnictwo w sesjach i 

komisjach Rady Gminy, komisji urbanistycznej oraz innych spotkaniach konsultacyjnych wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 4.Nieodpłatna merytoryczna konsultacja oraz nieodpłatne przygotowanie dodatkowych 

zmian w projekcie studium lub ewentualnych poprawek wynikłych na skutek uwag sformułowanych w ramach 

nadzoru sprawowanego w tym zakresie przez wojewodę, a także zmian lub poprawek, wynikających z 

ewentualnego orzeczenia sądu administracyjnego, w przypadku zaskarżenia studium. 5.Sporządzenie 

procentowego i powierzchniowego zestawienia gruntów w poszczególnych symbolach przeznaczenia terenów 

w opracowanym studium. Nadto do Wykonawcy należy: 1.Dokonanie wysyłki podpisanych przez Wójta Gminy 

Pilchowice wniosków o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu studium do organów uzgadniających. 2.Odbiór 

podpisanych przez Wójta Gminy Pilchowice dokumentów oraz dokonanie na własny koszt publikacji ogłoszeń 

prasowych wymaganych przepisami prawa (dot. ogłoszeń w trakcie procedowania studium oraz po 

uchwaleniu dokumentu). Szczegółowy zakres czynności określa Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.41.00.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  12.11.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  10. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

JANUSZ CUBAŁA, JADWIGA KIEŁBIŃSKA - CUBAŁA S.C. PRACOWNIA URBANISTYCZNA PLAN 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY Gliwice. ul. Kościuszki 1C, ul. Niepodległości 27/2, 44-190 Knurów, kraj/woj. 

śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 150000,00 PLN. 

IV.6) IN 
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